
Nevelőtestületi vélemény 

Kiss Gyöngyi és Nemecskó István intézményvezetői pályázatáról 

A két pályázó nagyon jól ismeri az iskolát, évtizedek óta dolgoznak itt, nagyon elkötelezettek 

iránta, erősen kötődnek hozzá, a tanári karral eleven és közvetlen a kapcsolatuk. Emellett 

mindketten több éven át IDÖK vezető tanárként segítették a diákönkormányzat munkáját. 

Mindkét pályázat nagy értéke a Berzsenyi hagyományainak, a tagozatok profiljának, a 

megszokott projekteknek, programoknak az ismerete. Mindkét pályázó reálisan mutatja be az 

iskola jelenlegi helyzetét, jól látja a fő erényeket, hiányosságokat. Pályázatuk ezekre a fontos 

ismeretekre épül. 

Megnyugtató számunkra, hogy egyikük sem tervez az iskola működésében alapvető 

változtatásokat, csak apróbb csiszolásokat. Mindketten a tagozatos képzési rendszerünket 

kívánják folytatni, benne a fakultációs lehetőségeket kicsit átrendezni. 

Örömmel vettük, hogy mindketten nagyra becsülik a tantestület szakmai és módszertani 

felkészültségét, színességét, terveikben alapvetően a tantestületre építenek. Az iskola 

vezetésébe mindketten bele kívánják vonni a munkaközösség-vezetőket. 

Örömünkre szolgált, hogy mindketten segíteni szeretnék az osztályfőnökök szerteágazó 

munkáját, szeretnék újraéleszteni az osztályfőnöki munkaközösséget.  

Kiss Gyöngyi pályázatán látszik a tízéves igazgatóhelyettesi tapasztalat. Tisztában van az 

utóbbi évek pedagógusokkal szembeni elvárásainak gyors változásával, annak minden 

részletével. Otthonosan mozog az új fogalmak (pl. minősítés, tanfelügyelet) körében. 

Pályázatában törekedett a tantestületi értekezleteken megfogalmazott, közösen meghatározott 

irányelvek beépítésére. Pályázata formailag és szerkezetében is tetszetős.  

Nemecskó István helyzetelemzésén az iskola nagyon pontos ismerete látszik. A matematika 

munkaközösség vezetőjeként, osztályfőnökként rendkívül sok tapasztalatra tett szert. Ezen 

kívül részt vett szinte minden tanítási órán kívüli programon is, közvetlen élményei vannak 

ezekről, így megalapozottan tud véleményt formálni róluk. Megnyugtató, hogy a 

későbbiekben is folytatni szándékozik ezt a gyakorlatot. Harmadik éve dolgozik 

igazgatóhelyettesként, melynek köszönhetően jól ismeri és átlátja a vezetési feladatokat, 

különösen igaz ez az érettségi vizsgák lebonyolítására. 

Pályázatában a tantestület hangulatát is kifejezi. Pályázata formailag megfelelő. 

István problémaérzékeny elemzése alapján visszafogottabb a jövőbeli változtatást illetően, 

Gyöngyi több konkrétumot, néhol merésznek tűnő megoldási ötletet említ. 

Nagyon becsülendőnek tartjuk, hogy mindketten pályáztak a meglehetősen szűk mozgástérrel 

bíró intézményvezetői pozícióra. A törvényi szabályok alakulása, az anyagi források szerény 

volta, az igazgató döntési körének beszűkülése mellett egy kiemelkedő munkát végző, jó 

légkörű iskolánál a meglévő állapotok fenntartására vállalkozni sem kevés, alapvetően 

mindkét pályázat ezt a törekvést emeli ki. 

Támogatásunkról biztosítjuk mindkét pályázatot. 

A Berzsenyi Dániel Gimnázium nevelőtestülete 
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